
Vedtægter for Dagnæs-Tyrsted Spejderne. 

Navn 

§1 

Dagnæs-Tyrsted Spejderne (DTS), er en børne- og ungdomsorganisation under Det Danske Spejderkorps 
(DDS) og arbejder efter den internationale spejderbevægelses grundlæggende ide. DTS har hjemsted på 
Nordrevej 14 i Tyrsted, 8700 Horsens. 

Formål. 

§2 

DTS har til formål, at udvikle Børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til, efter bedste 
evne, at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden. 

Arbejdsgrundlag. 

§3 

DTS søger at skabe et spændende og udviklende miljø for at fremme samarbejdsevne og arbejdsglæde. 
Ved at give lejlighed til at dyrke friluftsliv, ønsker DTS at give kendskab til naturen og lyst til at værne om 
den. Gennem teoretisk og praktisk arbejdsstof søger DTS at opøve færdigheder som både spejderne og 
deres medmennesker kan have glæde af. 

Organisation 

§4 

Dagnæs-Tyrsted Spejderne er organiseret under Det Danske Spejderkorps. Til at varetage DTS vælges på 
den årlige generalforsamling en bestyrelse. 

Vedtægter 

§5 

En evt. ændring af gruppens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling og kræver accept fra mindst 
2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede. Ændringsforslag til vedtægterne skal udsendes forud i 
forbindelse med indkaldelse til mødet. 

Bestyrelsens sammensætning 

§6 

Som minimum skal gruppens bestyrelse bestå af 6 personer. Der skal tilstræbes en ligelig fordeling mellem 
forældre (formand og kasserer), ledere (mindst en gruppeleder) og unge medlemmer der er fyldt 15 år, men 
ikke over 24. Ved sammensætningen af bestyrelsen må andelen af forældre, unge eller ledere ikke udgøre 
mere end halvdelen af bestyrelsen. 

Generalforsamling 

§7 

Hvert år inden 1. marts afholdes den ordinære generalforsamling. Mødet indkaldes af bestyrelsesformanden 
med mindst 3 ugers varsel og sker pr. e-mail. Indkaldelsen skal indeholde mødets dagsorden og evt. forslag 
der ønskes behandlet under mødet. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen finder 
det nødvendigt, når gruppelederen eller mindst 25 % af bestyrelsesmedlemmerne skriftligt har anmodet 
derom. Bestyrelsen er højeste myndighed. 

 



Dagsorden. 

 §8 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Beretning fra bestyrelsen og gruppeledelsen. 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

5. Forelæggelse af planer for indeværende år. 

6. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent. 

7. Valg af bestyrelsesformand, kasserer og øvrige forældrerepræsentanter til bestyrelsen. 

8. Valg af ungdomsrepræsentanter, max 2. 

9. Valg af revisor. 

10. Evt. 

Stemmeret 

§9 

Stemmeret har hver fremmødt bestyrelsesmedlem. Forældre har hver en stemme, uanset hvor mange børn 
de har i gruppen. Patruljeledere, som ikke er fyldt 15 år, indkaldes til at deltage i generalforsamlingen uden 
stemmeret. Bestyrelsesformanden kan invitere andre til at deltage i generalforsamlingen som gæster, 
ligeledes uden stemmeret. 

Bestyrelsens ansvar 

§10 

Bestyrelsen har ansvar for gruppens økonomi samt for at gruppen ledes i overensstemmelse med korpsets 
formål og arbejdsgrundlag samt for at korpsets love overholdes. Bestyrelsen består af: 
bestyrelsesformanden, kassereren, øvrige forældrerepræsentanter, ungdomsrepræsentanter, gruppelederen 
samt grenlederne. 

Medlemmer til bestyrelsen vælges primært blandt forældrene og vælges for en 2-års periode.  

Ungdomsrepræsentanter vælges blandt medlemmer der er fyldt 15 år, men ikke 24 år den 1. januar i 
valgåret. Ungdomsrepræsentanter vælges kun for en 1-årig periode. Det er målet at begge køn er 
repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges, dog således at de maksimalt opnår en 
uafbrudt funktionsperiode på 6 år. Formanden kan genvælges og opnå en uafbrudt funktionsperiode på op til 
6 år, uanset om vedkommende har været almindeligt medlem i en eller flere perioder før formandsvalget. 6 
års-reglen gælder ikke for kassereren. I bestyrelsen skal lederne (gruppeleder og ledere af grenene) være i 
mindretal. Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden. 

Gruppeledelsen 

§11 

Gruppeledelsen, som planlægger og leder det praktiske arbejde i gruppen under ansvar overfor bestyrelsen, 
består af gruppelederen, afdelingslederne og assistenterne. Gruppelederen, der skal være fyldt 18 år, 
vælges for 2 år ad gangen af alle lederne i gruppen ved et skriftligt valg udskrevet af bestyrelsesformanden. 
Bestyrelsesformanden meddeler valgets resultat til divisionschefen, der udnævner gruppelederen. 



Grenledelse 

§12 

En grenledelse består af en leder og et antal assistenter der i fælleskab planlægger og leder det praktiske 
arbejde i grenen under ansvar overfor bestyrelsen. Grenledere, der skal være fyldt 18 år, udnævnes af 
divisionschefen efter gruppestyrelsens indstilling. Indstilling af familiespejd-, mini-, og juniorleder sker på 
baggrund af forslag fra gruppeledelsen. Ved udnævnelse af en tropsleder høres spejderne, hvorefter 
gruppeledelsen indstiller til bestyrelsen. Grenassistenter, der ligeledes skal være fyldt 18 år, udnævnes af 
den pågældende grenleder med bestyrelsens godkendelse. Indstilling af klanleder foretages af 
klanspejderne med bestyrelsens godkendelse, og klanlederen er overfor bestyrelsen ansvarlig for klanens 
arbejde, idet klanen i øvrigt selv afgør sin ledelsesform. 

Divisionsrådet 

§13 

Bestyrelsen vælger hvert år inden den 1. marts en forældrerepræsentant til at indtræde i divisionsrådet 
sammen med formanden. Disse to skal så vidt muligt være af hver sit køn. Gruppeledelsen vælger hvert år 
ligeledes inden 1. marts et af sine medlemmer til sammen med gruppelederen at indtræde som 
lederrepræsentant i divisionsrådet. 

Tegningsregler 

§14 

Gruppen tegnes juridisk og økonomisk af bestyrelsesformanden og/eller kassereren i forening med 
gruppelederen. 

Vedtægtsændringer 

§15 

Beslutning om ændring af disse vedtægter, gruppens ophævelse eller sammenslutning med en anden 
gruppe, kan kun ske når forslag herom er vedtaget på en generalforsamling med 2/3 majoritet og når 2/3 af 
grupperådets stemmetal er repræsenteret. Er 2/3 af stemmetallet ikke repræsenteret, men forslaget er 
vedtaget med 2/3 af de tilstedeværende stemmer, indkaldes snarest til en ny generalforsamling, på hvilket 
den omhandlede beslutning kan vedtages med 2/3 majoritet af de tilstedeværende stemmer. 

Børneattest 

§16 

Ledere og hjælpere skal i henhold til korpsets love (§7) give tilsagn om, at der kan indhentes en børneattest. 
I lovene omtalt som "indhente oplysninger om afgørelser i Det Centrale Kriminalregister". Udover korpsets 
love er der i 2005 vedtaget en lov, der pålægger frivillige foreninger at indhente børneattester. Ifølge loven 
skal de frivillige organisationer indhente børneattester, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der 
som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Ansat eller 
beskæftiget betyder såvel lønnede medarbejdere som frivillige. Børneattester er et led i forebyggelsen af 
seksuelle krænkelser - og kan indeholde oplysninger om straffelovsovertrædelser. Der henvises til DDS 
Håndbogen eller dds.dk/download. 

Vedtaget på generalforsamling/grupperåd den 26/02- 2020 


